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Sammanfattning 
2004 genomfördes 1109 internationella adoptioner i Sverige. Att 
adoptera betyder att ta till sig som sin egen. I studien ingår berättelser 
av föräldrar till barn från andra länder. Studien belyser det ”sociala 
födelseögonblicket”, det vill säga adoptivföräldrarnas första möte med 
sitt barn. Syftet med studien är att undersöka hur miljön i 
adoptionslandet påverkar det första mötet och hur adoptivföräldrarna 
upplever sin anknytning. Utifrån Bowlbys och Sterns 
anknytningsteorier analyseras redan publicerade berättelser av 
adoptivföräldrar. Slutsatsen av arbetet är att miljön påverkar mötet och 
att många adoptivföräldrar inte är beredda på att anknytningen kan ta 
tid. 
 

Adoption, adoptivföräldrar, anknytning, social födelse, miljö. 
 
 
Abstract in English 

1109 international adoptions were carried out in Sweden 2004. To 
adopt means to receive someone as your own. The study includes 
stories written by parents to children from other countries. The study 
illustrates the “social birth moment”, that is the adoptive parents’ first 
meeting with their child. The purpose of the study is to examine how 
the environment in the adoptive country influences the first meeting 
and how the adoptive parents experience their attachment. Already 
published stories by adoptive parents are being analysed from the 
attachment theories of Bowlby and Stern. The conclusion of the study 
is that the environment influences the meeting and that many adoptive 
parents are not prepared for the fact that the attachment can take time. 
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Förord 

 

Vi hoppas att vårt arbete kan komma till glädje  

för den som funderar på adoption  

eller av annan anledning läser denna uppsats.  

Vi har själva under arbetets gång fått en än mer positiv bild  

av internationella adoptioner.  

 

Vi vill tacka Marcos och Anders för kloka inlägg samt  

Alexandra och Emma för hjälpen då vår engelska brustit. 

 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Lars Rönnmark för det engagemang han haft i 

vårt arbete. Tack Lars för bra handledning och snabb respons. 

 

Lorena Bonilla Duarte & Johanna Lundkvist 

2005-05-16  

 

 

 

In My Heart 

Not flesh of my flesh,  

Nor bone of my bone,  

But still Miraculously My Own,  

And don't forget for a single minute,  

You didn't grow under my heart but  

In My Heart....1

                                                 
1 Fleur Conkling Heyliger, http://home.swipnet.se/familjen_irehjelm/page3.html, (050419). 
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Kapitel 1 Presentation av undersökningen. 

Inledning 

Det finns en stark längtan efter ett barn.  

Ett barn att krama och bli kramad av. 

Någon som säger mamma eller pappa och ger dig all sin tillit.  

Den längtan är gemensam för alla som vill ha barn. 

Adoption betyder ”att ta till sig som sin egen”. 

Ett adopterat barn är lika älskat och minst lika efterlängtat som alla andra barn. 

(Creutzer, 2002, s. 11). 

 
När vi landade i en av Kinas provinser fick vi veta att inom en timme skulle vi få våra 

barn. Det var en otrolig nervpress. Vi var tio familjer som hämtade barn samtidigt. Alla 

fick sina barn utom vi. Vi väntade och väntade och till sist kom barnhemsföreståndaren 

med Julia. En liten skrämd sak. Hon hade bott hos en fosterfamilj, men tillhörde ett 

barnhem. Överlämnandet gick på tio minuter. Min första tanke var: ”Det är inte hon.” 

Hon var alldeles för tunn. På bilderna vi fått var hon rund. Vi ska ha det här barnet, tänkte 

jag och vågade inte säga någonting.  

Julia var chockad. Hon kunde inte gå, knappt sitta. Helt lealös. Och ledsen. Sex lager 

med kläder hade hon på sig. Byxorna hade hål i baken. Det var lite udda för oss. Kläderna 

var slitna. Vi tog av henne alla lagren och tvättade henne. Hon var inte smutsig. Även om 

hon var rädd sökte hon ögonkontakt från början. 

Det fanns en vattenkokare på rummet. Vi gjorde välling och hon drack med god aptit. 

Det var underbart att hålla henne och känna att hon ville ha maten. Strax efter att vi hade 

fått Julia var det middag i hotellets restaurang för familjerna och barnen. Alla var lite 

spända. Vi ville egentligen inget hellre än att gå tillbaka till vårt rum och bara vara 

tillsammans med Julia. Redan efter två dagar sprang hon och skrattade i korridoren.  

Trots att vi väntat och längtat så länge kändes det ändå väldigt plötsligt när vi fick 

Julia. Jag tror att det är av självbevarelsedrift som man håller tillbaka känslorna tills man 

får barnet. Till sist står man där med knytet man inte vet någonting om i sin famn. Och 

ens känslor far runt som pingpongbollar. Först då inser man att detta är så oändligt 

mycket större än man kunnat föreställa sig. Och annorlunda. Det går inte att tänka sig in i 

hur det är innan. Man är i ett okänt land långt hemifrån i händerna på myndigheter. 

Kaotiskt. Att komma tillbaka till Beijing från provinsen var en befrielse. (Brenckert, 

2002, s. 29-30). 

Utdrag från en berättelse av mamman till den i Kina födda Julia. 
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År 2004 genomfördes 1109 internationella adoptioner i Sverige 

(http://www.adoptionscentrum.se/, 2005-04-21). Adoptioner är vanliga i vårt land. Många 

känner någon som adopterat eller som är adopterad. Vägen till adoption är ofta lång, särskilt 

om den sker på grund av barnlöshet: Först kampen att bli med barn tills man misstänker att 

något inte står rätt till. Sedan kommer beskedet om att kroppen inte riktigt är som den ska – 

man kan inte få biologiska barn. Känslan av ofrivillig barnlöshet är många gånger en svår 

kris. Man känner sig otillräcklig, då man inte kan göra sin plikt här på jorden genom att föra 

sina gener vidare. Därefter följer många gånger de långa väntetiderna till att få göra 

provrörsbefruktningar. Dessa kan lyckas men även misslyckas. Att många till slut bestämmer 

sig för adoption är oftast på grund av parets egen längtan över att ha barn, att ha någon att ta 

hand om. Detta beslut för också med sig en lång process. Man får gå igenom ansökningar, 

hemutredning och framför allt väntan på det lilla barnet som finns någon stans på denna jord. 

Många adoptivföräldrar beskriver adoptionsprocessen som en ”graviditet”. Den tar oftast 

betydligt längre tid än en vanlig graviditet och kroppsmässigt så märks det inte att kvinnan 

väntar barn. Längtan och fantasierna man har om sitt barn är däremot de samma som en 

biologisk mamma har. När brevet till slut kommer med information om barnet börjar 

adoptivföräldrarna förbereda sig för det fantastiska mötet som de så länge har väntat på. Ett 

möte som oftast sker i en främmande miljö med ny kultur och annat språk. Det är nu de nya 

föräldrarna ska börja knyta an till sitt barn. Vi har båda funderat över hur detta går till, hur är 

det att ta emot ett barn som man inte själv fött fram? 

Svensk adoptions historia 

Kats (1992) beskriver att i början av 1900-talet fanns det många föräldralösa eller övergivna 

barn i Sverige. De flesta bodde på privata eller statliga barnhem i de större städerna. De som 

valde att adoptera gjorde det av en enda anledning: Barnlöshet. Eftersom det adopterade 

barnet var en ersättare för det biologiska barn man inte fått ansåg man att han eller hon skulle 

vara så lik föräldrarna som möjligt vad gäller utseende, begåvning och familjebakgrund. 

Helst skulle både barn, föräldrar och deras anhöriga glömma bort att barnet inte var deras 

eget. 

 

Då adoption var en sista utväg var föräldrarna ofta gamla, menar Kats (1992). Adoptivbarnet 

blev ofta enda barnet i familjen. Bra familjer fick ett bra barn medan mindre bra familjer fick 

barn med såväl fysiska som psykiska handikapp och barn från problematiska familjer, då man 

trodde att kriminalitet, lösaktighet (prostitution) och sinnessjukdom gick i arv. 
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Kats (1992) fortsätter sin beskrivning och menar att undan för undan blev färre barn 

tillgängliga för adoption. Det innebar att föräldrarna inte kunde välja barn i samma 

utsträckning. Istället tog myndigheterna på sig det ansvaret och de började fundera över om 

det var rätt att ”matcha” barn och föräldrar på det sättet. Kanske var det så att ”dåliga” barn 

behövde extra bra föräldrar. Myndigheterna började nu söka föräldrar till barnen och inte 

barn till föräldrarna (a.a.). Det resulterade i att endast extra bra föräldrar fick adoptera. Med 

extra bra menades god ekonomi, långvarigt äktenskap, bra rykte, fint och välstädat hus och 

inga prickar i protokollet (Kats, 1975). 

 

De första internationella adoptionerna ägde enligt Kats (1992) rum under tidigt 60-tal. De 

som adopterade barn från utlandet var familjer som hade bott, arbetat och levt i andra 

världsdelar. Detta sätt att adoptera krockade med Sveriges tidigare tillvägagångssätt vid 

adoptioner. Nu fanns ingen myndighetskontroll, inga matchningar, ingen insyn, inga 

erfarenheter eller lagar att stödja sig på. Svenska myndigheter var förvirrade och missnöjda 

men valde till en början att blunda för fenomenet i hopp om att det skulle vara en övergående 

trend. I mitten av 60-talet hade istället antalet internationella adoptioner ökat och 

socialstyrelsen började då samarbeta med barnhem i Grekland och Korea. De 

adoptivföräldrar som hade adopterat på egen hand ledsnade på att informera andra familjer en 

och en om hur adoption kan gå till. 1969 gick de samman och bildade adoptionsföreningarna 

Indisk–Svenska Föreningen och Adoptionscentrum. 

 

Idag måste alla internationella adoptioner ske genom en organisation som är auktoriserad 

förmedlare. Organisationen får auktorisation av Myndigheten för Internationella 

Adoptionsfrågor (Mia, tidigare Nia – Nämnden för Internationella adoptionsfrågor 

(http://www.nia.se/frameset.htm, 2005-03-11)). Enligt Creutzer (2002) finns det idag sex 

organisationer i Sverige som är godkända att förmedla adoptioner. Den största är 

Adoptionscentrum som förmedlar sex av tio adoptioner. Oavsett vilken organisation man 

väljer så ser processen likadan ut. Här presenterar vi hur adoptionsprocessen ser ut:  

1. Kontakt med kommunen för hemutredning.  

2. Kommunalt godkännande som adoptivförälder. 

3. Val av adoptionsorganisation och land. 

4. Sammanställning av ansökan som skickas till det utvalda landet genom 

adoptionsorganisationen. 

5. Barnbesked. Både föräldrarna och kommunen ska formellt tacka ja till detta barn. 
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6. Barnet hämtas i adoptionslandet. 

7. Adoptionen godkänds i Sverige.  

 (Creutzer, 2002). 

 

Kats (1992) beskriver att det förekommer att adoptivföräldrar hämtar sitt barn på flygplatsen i 

Sverige men de flesta länder vill numer att adoptivföräldrarna ska vistas i barnets land en tid. 

Kraven skiljer sig mellan olika länder, en del nöjer sig med att föräldrarna är där en vecka 

medan andra vill att de ska vara där i flera veckor. 

 

Genom en adoption får det adopterade barnet samma juridiska rättigheter som ett biologiskt 

barn har (Sverne Arvill & Svensson, 2003). Sverige har anpassat sig efter Haag-konventionen 

(http://www.nia.se/lagar/haagk.pdf, 2005-05-09) som är ett regelverk för hur de 

internationella adoptionerna skall gå till. Där står det bland annat att en central myndighet i 

varje land ska ha ansvaret över adoptionerna för att förbättra barnens rättssäkerhet. Det man 

vill undvika är att advokater eller privata barnhem ska kunna tjäna pengar på adoptioner. 

Regelverket innehåller bland annat följande punkter: 

 

Internationella regler för adoption 

 Man ska i första hand se till barnets bästa. 

 Huvudsyftet med adoption ska vara att ge barn, som inte kan tas om hand av sin 

biologiska familj, en egen familj. 

 De som är ansvariga för barnet ska välja ut den lämpligaste miljön för just det 

barnet. 

 Barnets biologiska föräldrar ska – om de är kända – få tillräckligt med tid och 

fullgod rådgivning innan de fattar beslut om barnets framtid. 

 Barnet ska i första hand placeras i en familj i sitt eget hemland. 

 Den som medverkar vid en adoption får inte göra sig otillbörlig ekonomisk eller 

annan vinst.  

 (http://www.nia.se/lagar/haagk.pdf, 2005-05-09). 

Problemformulering 

Vår uppfattning är att vid en biologisk födelse så faller sig det mesta oftast ganska naturligt. 

Det vi menar är att förlossningsprocessen i de flesta fall är ganska förutsägbar: Man åker till 

BB och föder sitt barn omgiven av sjukvårdspersonal och de allra flesta nyblivna mammor 



 

5 

åker hem ett par dagar efter förlossningen. För adoptivföräldrar ser den ”sociala födelsen” 

(det vill säga deras första möte med barnet) annorlunda ut. Oftast får föräldrarna åka till 

adoptionslandet för att hämta sitt barn. Där får de uppleva en helt ny kultur, ny miljö och ett 

språk som är helt främmande för dem. Under dessa omständigheter skall de nyblivna 

föräldrarna träffa sitt barn för första gången, ett barn som redan kommer med sina positiva 

och negativa erfarenheter i ryggsäcken. Detta barn skall de nu lära känna och knyta an till. 

 

Vi har avgränsat vårt arbete till att endast undersöka internationella adoptioner, det vill säga 

när man adopterar ett barn från ett annat land. Anledningen till att vi inte skriver om adoption 

av svenska barn är att det utförs få sådana varje år och vi har velat lägga vårt fokus på hur 

miljön i ett främmande land påverkar den sociala födelsen. Vi skriver i huvudsak om 

adoptivföräldrar som adopterar som par, då detta är det vanligaste. Vi har även begränsat oss 

när det gäller anknytningsteorin. Där lägger vi mer uppmärksamhet på föräldrarnas 

anknytning, men vi tar även upp hur barn knyter an till sina föräldrar, då anknytning är en 

ömsesidig process. Vi kommer att skriva om separation i teoridelen, för att vi tror att det 

påverkar anknytningen och därför är det intressant att se om adoptivföräldrarna nämner något 

om det i sina berättelser.  

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om adoptivföräldrars första möte med barnet 

påverkas av den främmande miljön i adoptionslandet. Vi vill även studera hur 

adoptivföräldrar upplever sin anknytning till sitt adoptivbarn.  

Frågeställningar 

Hur påverkades deras första möte med barnet av omständigheterna i en främmande miljö? 

Hur upplever adoptivföräldrar att de knutit an till sitt eller sina adoptivbarn? 
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Kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter. 
Våra teorier utgår i huvudsak ifrån John Bowlby (1907 – 1990) och Daniel N. Stern (1934 - ). 

Bowlby var under sin verksamma tid barnpsykiatriker och psykoanalytiker och han är 

anknytningsteorins upphovsman. Även Stern är stor inom området och har bidragit med 

kunskap om den tidiga relationen mellan mamma och spädbarn. Det här kapitlet har vi valt 

att dela upp i följande teman: anknytning, födelseögonblicket, föräldraskap och miljö. Vi 

kommer att jämföra anknytningsprocessen i såväl biologiska relationer som relationen mellan 

adoptivföräldrar och deras barn. För att skilja mellan en biologisk förlossning och 

adoptivföräldrarnas första möte med sitt barn kommer vi att använda oss av uttrycken 

biologisk födelse och social födelse – där det sistnämnda betyder just adoptivföräldrarnas 

allra första möte med sitt adoptivbarn.  

Anknytning 

Neander (1996) skiljer mellan samspel och anknytning. Samspel handlar om beteendet medan 

anknytning handlar om de inre processerna hos barnet och föräldrarna. Hon menar att 

samspelet är en effekt av och en förutsättning för anknytning liksom anknytning är en effekt 

av och en förutsättning för samspel. Man kan se det som en spiralformad process där en god 

anknytning ger förutsättningar för ett levande samspel och ett levande samspel bidrar i sin tur 

till att stärka anknytningen. I praktiken innebär det att det som föräldern gör, som att bära sitt 

barn eller titta på det, väcker känslor till liv hos både barnet och föräldern. Det innebär också 

att ett barn som har knutit an till sina föräldrar kan uttrycka detta genom att vara aktiv i sitt 

sökande efter ögonkontakt med dem. 

 

När Bowlby (1997) använder begreppet anknytning (attachment) syftar han på den 

ömsesidiga relation som finns mellan ett barn och minst en anknytningsperson (attachment 

figure). Stern (1998) uttrycker att anknytning ”syftar på det speciella band, den bindning, 

som upprättas mellan två individer.” (a.a., s. 209). 

Anknytningsprocessen 

Stern (1998) ser graviditetens nio månader som en förberedande tid inför moderskapet. Han 

anser att anknytningsprocessen börjar redan under graviditeten då mamman funderar och 

fantiserar kring barnet hon bär på. Han skriver att kvinnans kroppsliga förändringar under en 

graviditet samt hennes fantasier kring det väntade barnet utvecklar hennes nya identitet som 

mamma. Han poängterar dock att ”också kvinnor som adopterat sina barn utvecklar 
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moderkänslor, trots att de inte genomgått dessa kroppsliga förändringar.” (Stern, 1998, s. 67). 

Kats (1992) menar även hon att det är viktigt för adoptivföräldrarna att fantisera, då det för 

föräldrarna är ett sätt att växa ihop med barnet de ska få samtidigt som föräldraskapet 

utvecklas.  

 

Bowlby (1998) delar in anknytningsprocessen i fyra faser vilka börjar strax efter barnets 

födelse: 

1. De första veckorna i ett spädbarns liv visar det ett allmänt orienteringssvar som inte är 

riktad till någon speciell person i omgivningen. 

2. Med tiden blir denna allmänna vänlighet mer tydligt riktad mot mamman (eller den 

som i praktiken fungerar som mamma). Det är olika processer som ligger till grund 

för denna anknytningsutveckling. Inlärning är en process som innebär att barnet lär 

sig skilja mellan det som är bekant och obekant. En annan process är 

återkopplingsmekanismen (feed-back), då barnet svarar på omgivningens reaktioner. 

3. Därefter försöker spädbarnet bevara kontakten först och främst med en 

huvudanknytningsperson men också med andra personer i sin omgivning. Under 

denna fas ser man tydligt de beteenden som karaktäriserar anknytningen. Ett exempel 

kan vara hur ett barn uppträder mot sin mamma och hur det beteendet skiljer sig när 

andra människor närmar sig.  

4. Under denna fas skapar barnet relationer till andra än huvudanknytningspersonen. Nu 

är barnet inte längre beroende av huvudanknytningspersonens fysiska närvaro.   

 

Vi funderar över om detta mönster följs även av adoptivbarn trots att de kanske är ett år 

gamla och redan kommer med sin bakgrund. Går anknytningsprocessen alltid till så här?  

 

Lindblad (2004) betonar att ”Adoptivföräldrarnas bidrag till anknytningen är lika viktig som 

adoptivbarnens” (a.a., s. 53). Han påpekar att samspelet mellan adoptivbarn och föräldrar 

många gånger sker på ett omedvetet och automatiskt sätt. Detta kan vara utgångspunkten till 

glädje och livslust för båda parter – förmodligen är det detta som föräldrarna så länge har 

längtat efter under kampen med sin tidigare barnlöshet. 

 

Lindblad (2004) beskriver även att ”En svårighet för adoptivföräldrar är att adoptivbarn kan 

befinna sig på flera olika utvecklingsnivåer samtidigt och kan behöva mötas på alla dessa 

nivåer” (a.a., s. 65). Det visar sig mer hos äldre adoptivbarn. Då gäller det som förälder att 
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tillfredställa barnets behov och det blir även viktigt att bemöta barnet där han eller hon är i 

sin utveckling, oavsett ålder (Lindblad, 2004). Vi undrar om dessa utvecklingsnivåer 

påverkar anknytningsprocessen som Bowlby pratar om.  

 

Kats (1992) poängterar att anknytningsprocessen kan ta tid för adoptivföräldrarna och 

deras barn. Hon skriver: 

Inget barn blir ”mitt barn” eller ”vårt barn” vid första mötet eller ens vid andra eller 

tredje. Det tar tid. Det kan ta ganska lång tid. Längre tid ju äldre barnet är. Ett halvår… 

ett år… kanske flera år – åtminstone för ett större barn – innan barnet verkligen upplevs 

som eget. Det finns ett känslomässigt gap som måste fyllas igen långsamt och mödosamt 

genom att man lever tillsammans med barnet, reagerar på barnet, upplever barnets svar 

på sina reaktioner, lär sig varandra, växer ihop och får ett gemensamt förflutet. En grund 

att stå på. (a.a., s. 140). 

Anknytningspersoner 

Bowlby (1997) säger att den huvudsakliga anknytningspersonen (attachment figure) för det 

lilla barnet brukar vara den biologiska modern, men han poängterar att personen som i 

praktiken »fungerar som en mamma« kan vara barnets huvudanknytningsperson. Han menar 

dock att ett modersubstitut aldrig helt och hållet kan ersätta den biologiska anknytningen som 

uppstår mellan den biologiska mamman och barnet, utan den blir svagare. Vi tolkar det här 

som att Bowlby menar att anknytningen mellan adoptivföräldrarna och deras barn inte kan bli 

lika stark som anknytningen mellan biologiska föräldrar och deras barn.  

 

Kats (1992) säger emot Bowlby då hon skriver så här:  

Tanken att ’det är precis likadant att ha adoptivbarn som att ha biologiska barn’ är bara 

baksidan av den gamla fördomen om att det är sämre. Det är inte sämre, det är lika bra. 

Och alltså måste det vara likadant… Men är det verkligen så? Det är inte sämre att ha en 

pojke än en flicka. Men det är annorlunda. (a.a., s. 40). 

Anknytningsbeteenden  

Bowlby (1997) använder begreppet anknytningsbeteende (attachment behaviour) och menar 

att det handlar om ett barns ”seeking and maintaining proximity to another individual” (a.a., 

s. 195), det vill säga ett barns tendens att söka och bevara närhet till andra personer i 

omgivningen. När barnet gråter, ler, följer med blicken, klamrar sig fast och suger utlöser det 

omsorgsreaktioner hos modern som ser till att hon befinner sig i närheten. På så sätt bidrar 
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hon till att garantera barnets överlevnad. Spädbarnet har från början en systematiserad 

beredskap som gör att han eller hon svarar på olika sätt på anknytningspersonens röst, 

ansiktsuttryck och beröring. Den här personen svarar under normala förhållanden på ett 

lämpligt sätt på barnets signaler. Målet för anknytningsbeteendet är att uppnå närkontakt till 

en anknytningsperson. Närkontakten behöver enligt Bowlby (1997) inte vara av fysisk 

karaktär utan det kan räcka med att kontakten skapas genom hörseln eller blicken. För att 

skapa en stark anknytning krävs en beredskap för att kunna svara på barnets signaler.  

 

Vi tror att dessa omsorgsreaktioner inte är biologiskt relaterade utan att adoptivföräldrar på 

samma sätt reagerar på sitt barns signaler. Det poängterar Lindblad (2004) som menar att 

adoptivföräldrarna ”måste kunna ana sig till barnets känslolägen och behov. De ska med 

andra ord ha en god sensibilitet och lyhördhet” (a.a., s. 54). Han menar att föräldrarna skall 

svara på barnets uttryck och tillfredställa dess behov och även se till att väcka behoven till liv 

ibland. 

Separation 

En separation innebär enligt Bowlby (1994) att förlora eller blir skild från någon 

betydelsefull person. Stern (1998) poängterar att en av de traumatiska händelserna ett litet 

barn kan vara med om är att separeras från sin mamma, samtidigt som dessa separationer är 

ofrånkomliga i barnets liv. Han menar att: ”Separationerna är särskilt påfrestande när barnet 

är utsatt för någon form av stress, befinner sig i en främmande miljö, är uttröttat eller sjukt 

eller har gjort sig illa, eller om moderns frånvaro drar ut på tiden.” (a.a., s. 154).   

 

Kats (1992) poängterar att alla adoptivbarn har varit med om minst en, ofta flera, stora 

separationer under den allra tidigaste och mest känsligaste fasen av deras liv. De har inte bara 

förlorat sina föräldrar utan även den omgivning som de är vana vid med alla synintryck, 

färger, lukter och smaker. När barnen adopteras får de det viktigaste av allt – nya föräldrar. 

Den tidiga separationen bär de ändå med sig vilket gör att de flesta adoptivbarn är 

överkänsliga för separationer. Det hon menar är att en separation för barnet inte behöver vara 

så drastisk som vi ser det, utan det kan vara små saker och händelser som att pappa åker bort 

en vecka, att lämna det vanliga huset och åka till landet eller byta klass i skolan. Det finns 

även barn som inte reagerar alls över förändringar. Det är i så fall tecken på en alltför god 

anpassning, det vill säga att barnet har stängt av sina känslor. Dessa barn behöver mer än 

andra en trygg och fast miljö. 
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Julia från berättelsen i inledningen bodde hos en fosterfamilj som hon separerades ifrån då 

hon blev adopterad till Sverige. Då fick hon inte bara en ny familj, utan hon fick även en ny 

kultur, miljö och ett nytt språk. Vi anser det viktigt att adoptivföräldrar är medvetna om att 

adoptivbarnen har varit med om en eller flera större separationer för att kunna hantera det på 

bästa sätt.  

Trygg bas 

Bowlby (1994) anser att:  

…båda föräldrarna ska utgöra en trygg tillflykt, en bas från vilken barnet eller tonåringen 

kan ge sig ut i världen utanför och till vilken det kan återvända, viss om att bli välkomnat 

när det kommer dit, få fysisk och emotionell näring, bli tröstat om det är ledset och 

lugnat om det är oroligt. (a.a., s. 28). 

 

Det Bowlby (1994) menar är att föräldrarna ska kunna fungera som en trygg bas för sina 

barn. Det innebär att barnet skall ha möjlighet att utforska världen på egen hand och sedan 

kunna känna tryggheten i att återvända till sina föräldrar för att få en känslomässig 

påfyllning. Det lilla barnet vet om att föräldrarna är i närheten om det skulle vara så att han 

eller hon behöver hjälp eller skydd. Om ett barn aldrig får uppleva en trygg bas menar 

Bowlby att han eller hon utvecklar känslor av skräck och ignorerar behovet av en sådan bas 

eftersom den ändå inte tillgodoser barnets känslomässiga behov. Barnet kan då utveckla 

förtvivlan och bli självtillräcklig och opålitlig. 

 

Vi tror att adoptivbarn som upplevt en större separation åter kan känna trygghet om 

adoptivföräldrarna kan skapa en trygg bas för barnet. Som vi tolkar Bowlby ligger det största 

ansvaret hos föräldrarna att bevisa för sitt adoptivbarn att de alltid kommer att finnas där när 

han eller hon behöver dem.  

Födelseögonblicket 

Enligt Stern (1998) är födelseögonblicket den tidpunkt då kvinnan rent fysiskt blir mamma 

men det tar längre tid att förstå att man är mamma. Det han menar är att fast födelsen kan 

vara omtumlande gör den inte kvinnan till mamma direkt. Förlossningen upplevs mer som en 

övergångsfas mellan två olika tillstånd. Själva födelsen är en livsavgörande händelse som 

Stern beskriver som ”lika svindlande fantastisk som smärtsam och omskakande” (a.a., s. 69). 

Det är en händelse som för många kvinnor är svår att beskriva med ord. Oavsett om det var 
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en positiv eller en negativ upplevelse av situationen lever minnena kvar lika starkt (Stern, 

1998).  

 

Födelseögonblicket är enligt Stern (1998) ett av de slutgiltiga stegen på väg mot moderskap. 

Han poängterar dock att om man inte har genomgått en biologisk födelse kan man 

naturligtvis uppleva sig själv som mamma ändå och menar i detta fall adoptivmödrar som 

istället genomgår vad vi kallar en social födelse. 

 

Stern (1998) fortsätter och menar att när en mamma vid en biologisk födelse får höra barnets 

första skrik och får känna hans eller hennes kropp mot sin så bekräftar det moderskapet. Att 

barnet sedan vrider ansiktet mot mamman när han eller hon hör hennes röst blir ett bevis på 

att barnet känner igen henne och har börjat knyta an till henne. Detta befäster mammans 

moderkänslor ännu mer. Stern poängterar dock att mamman direkt efter en biologisk födelse 

ännu inte har knutit an till sitt nyfödda barn. Barnet är något som hon är djupt förtrogen med, 

samtidigt som det lilla barnet är en främling för henne. Hon är inte medveten om vad det 

innebär att ha ansvar för ett litet barn, när hon blir det blir hennes moderskap befäst. 

 

Vår uppfattning är att ett nyfött barn är lika främmande för sina biologiska föräldrar som ett 

adoptivbarn är för sina adoptivföräldrar. En biologisk mamma har känt barnets sparkar och 

rytm i magen men hon vet inte så mycket om barnet förrän det kommer ut. Kan det vara så att 

en av de större skillnaderna mellan det biologiska fallet och en adoption ligger i att ett 

adoptivbarn är äldre vid den sociala födelsen och på så vis innebär ”mer” att lära känna? För 

papporna i de båda fallen anser vi att det blir en annan skillnad: pappan i det biologiska fallet 

är inte lika delaktig i graviditeten som mamman på så sätt att det inte är han som bär barnet. I 

adoptivfallet har mamman och pappan samma förutsättningar.  

 

Stern (1998) beskriver att bindningen mellan mamma och barn till en början är fysisk. Efter 

hand kommer också ett psykiskt band där de båda individerna känner trygghet i varandras 

sällskap. Det är av stor betydelse, menar författaren, hur en mamma skapar de nära banden 

till sitt barn. Det är en process som grundar sig på mammans egen bakgrund och hennes 

personliga erfarenhet.  

 

Det vi kallar för den sociala födelsen sker på ett helt annorlunda sätt. Som man kan läsa 

tidigare menar Kats (1992) att adoptivföräldrarna får i de allra flesta fall resa till barnets 
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hemland för att där träffa sitt barn för första gången. Creutzer (2002) beskriver att när de 

blivande adoptivföräldrarna är på plats i adoptionslandet kan det första mötet ske på olika 

sätt. Ibland sker det under högtidliga former i ett finare rum nära barnhemmet eller 

myndigheten. Ibland inträffar det hastigt i hotellkorridoren. Creutzer menar dock att hur 

första mötet än går till är det ett tillfälle som betyder mycket i de nyblivna föräldrarnas liv. 

Hon menar även att föräldrarna under denna stund inte riktigt är vid sina sinnens fulla bruk. 

Därför är det viktigt att som adoptivförälder ha förberett sig så mycket som möjligt inför 

resan och inte minst inför ”födelseögonblicket”. 

Föräldraskap 

Neander (1996) återger i sin bok Möten i Gryningen en föreläsning med Stern från 1994. Där 

tog han upp att när man som spädbarn bärs av sin mamma eller pappa, skapas ett minne av 

vår egen upplevelse och av förälderns känslostämning. Detta minne vilar sedan tills man själv 

blir förälder och bär sitt barn i sin famn. Då aktiveras minnet och vi minns både våra egna 

och förälderns känslor. På så sätt ”kommer vi ihåg” och har med oss ett mönster för hur det är 

att vara förälder.  

 

Neander (1996) beskriver sedan att våra föräldrars beteende mot oss under vår barndom utgör 

den viktigaste erfarenheten när vi själva blir föräldrar. Att ha sina egna föräldrar som 

förebilder kan vara till hjälp då man ska skapa en egen föräldraidentitet. Neander poängterar 

dock att det är lika vanligt att föräldrar inte vill bli som sina egna föräldrar, särskilt när det 

gäller vissa egenskaper eller sätt att fungera som förälder. Hon menar att det oftast är under 

samspelet (mellan barn och förälder) som föräldern börjar reflektera kring sin egen uppväxt. 

Detta kan vara smärtsamt, särskilt om minnen av svek och övergivenheten kommer upp. För 

att inte dessa känslor skall hindra det fortsatta samspelet med det egna barnet måste de få 

tillfälle att bearbetas menar författaren.  

 

Neander (1996) fortsätter sin beskrivning och menar att det är barnet som formar föräldern 

och lär mamman att bli mamma på samma sätt som mamman formar barnet. Ett barn som är 

tydligt i sina signaler och har lätt att känna sig trygg i sin tillvaro får föräldern att känna sig 

kompetent och våga lita på sig själv. Däremot menar hon att ett lättstört barn som dessutom 

är otydligt i sina signaler gör föräldern osäker. Då är risken stor att komma in i onda cirklar. 
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Vi tror att ens egen barndom och tidiga anknytning påverkar vare sig man är biologisk 

förälder eller adoptivförälder. Om det, när man själv blivit förälder, dyker upp känslor av 

svek och övergivenhet från den egna uppväxttiden tror vi att det kan hindra samspelet mellan 

barnet och föräldern. Däremot tror vi att om dessa känslor bearbetas på rätt sätt kanske det 

kan vara ett stöd för adoptivbarnet som själv har blivit utsatt för svek och övergivenhet tidigt 

i sitt liv. 

Miljö 

Bowlby (1994) menar att för att föräldrarna skall kunna bemöta barnet på ett bra sätt behövs 

gott om tid och en avslappnad atmosfär. Det här är det enda vi hittat om miljöns betydelse. 

Det tycker vi är underligt då vi anser att miljön har stor betydelse, speciellt när det gäller det 

sociala födelseögonblicket för adoptivföräldrar.  

 

Kats (1992) beskriver att när adoptivföräldrarna befinner sig i adoptionslandet kan de 

uppleva de första timmarna och dagarna som förvirrande. Fattigdomen, trängseln och kaoset 

är större än vad man kunnat föreställa sig. De får helt enkelt uppleva en kulturkrock som är 

obeskrivlig. Det är detta vi vill undersöka i vårt arbete – hur den främmande miljön påverkar 

adoptivföräldrarnas upplevelse av det första mötet med barnet.  

Sammanfattning 

Anknytning är en ömsesidig process som enligt Stern börjar under graviditeten. Bowlby 

fokuserar däremot mer på olika anknytningsfaser som börjar strax efter barnets födelse. Han 

menar att den huvudsakliga anknytningspersonen oftast är modern, i de fall hon inte är det 

blir anknytningen inte lika stark. Bowlby använder även begreppet anknytningsbeteende och 

syftar då på ett barns benägenhet att söka kontakt med omgivningen. Begreppet separation är 

också centralt då alla adoptivbarn har genomgått minst en större sådan. Det är även viktigt att 

föräldrarna skapar en trygg bas för sitt barn, menar Bowlby.  

 

Födelseögonblicket är en stor händelse för såväl biologiska föräldrar som adoptivföräldrar. 

När vi blir föräldrar skapar vi ett mönster som ofta präglats av våra egna föräldrar. För att de 

nyblivna föräldrarna ska kunna bemöta sitt barn på ett bra sätt krävs en avslappnad atmosfär. 
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Kapitel 3 Metod. 
Att studera berättelser är enligt Hydén & Hydén (1997) ett sätt att studera hur vi upplever och 

beskriver vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. Berättelsen säger något om både 

berättaren och dennes värld. En berättelse innehåller centrala och betydelsefulla drag som gör 

att just den blir en berättelse. Det centrala i en berättelse, menar författarna, är ”händelser, 

som sker i ett visst sammanhang, är orsakade eller förorsakade av något (…) och upplevda 

av någon (…) och som framställs av någon.” (a.a., s. 20). 

 

Vi har valt ut berättelser där adoptivföräldrarna beskriver sin version av hur de upplevt 

adoptionen. Det vi har fokuserat på i föräldrarnas berättelser är deras upplevelser av den 

främmande miljön, hur det första mötet gick till och även deras upplevelser kring 

anknytningen. Dessa berättelser är unika och subjektiva – om någon annan beskrivit samma 

händelse skulle den berättelsen troligtvis se helt annorlunda ut. Det är just enskilda 

människors egna beskrivningar av sina upplevelser som vi vill komma åt i vårt arbete.  

Insamling av material 

När vi hade bestämt oss för vad vi skulle skriva om började vi att söka efter material i 

högskolebibliotekets databas SOFIA. Vi använde oss också av LIBRIS som är en sökmotor 

för alla Sveriges Högskole- och Universitetsbibliotek. Först letade vi efter litteratur om olika 

anknytningsteorier för att belysa begreppet i vårt teorikapitel. Vi upptäckte ganska snart att 

det inte finns så mycket dokumenterat om föräldrars anknytning utan tyngdpunkten ligger på 

hur barn knyter an till sina föräldrar. Vi plockade ut så mycket vi kunde hitta om föräldrars 

anknytning men har även med en del om barnets anknytning då det är en ömsesidig process. 

Parallellt med att vi skrev på vår teoridel läste vi adoptionsberättelser.  

 

Vi har även använt oss av adoptionscentrums hemsida för att få grepp om 

adoptionsprocessen. Där fick vi även litteraturtips om Creutzer och Kats som ger en bra bild 

av adoptionsprocessen med hemutredning, väntan, resa och allt vad det innebär. Vi valde 

därefter att göra en historisk översikt där man kan följa hur adoptionsprocessen vuxit fram 

och hur den ser ut idag.  

 

Vårt forskningsobjekt var att studera hur det sociala födelseögonblicket går till vid 

internationell adoption och hur adoptivföräldrar upplever sin anknytning. Vår 
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undersökningsenhet har till största delen bestått av adoptionsberättelser. Vi har läst fyra olika 

böcker som vi använder i vår empiri. Äntligen adoptivförälder av Eva Brenckert (2002) är en 

samling berättelser där 28 föräldrar (varav 5 par) skildrar sina erfarenheter. Ur den boken har 

vi valt ut elva berättelser som vi anser belyser vårt område. Längtansbarnen av Kerstin Weigl 

(1997) innehåller många berättelser av olika föräldrar samtidigt som författaren själv har 

delat med sig av sina erfarenheter som adoptivmamma. Vi har även tagit del av två 

självbiografier, där två föräldrar beskriver sina adoptioner. Den ena är skriven av Petter 

Lidbeck (1997) och heter Linnea från Yujiang. Där får man följa en pappas väg från 

barnlöshet till adoption. Den andra självbiografin, Det livet ger, är skriven av Anna Elias 

(2000) som är mamma till två adoptivbarn.  

 

Tidigt i vårt sökande sände Utbildningsradion en dokumentär i två delar, Min dotter från 

Kina (Honkanen, 2001), som vi kunde använda oss av i vår empiriska del i arbete. Den 

handlade om ensamstående kvinnor som beslutat sig för att adoptera. I den första delen fick 

man följa deras väg från det att de väntade på barnbesked till att de fick åka och hämta 

barnet. Den andra delen var en uppföljning som skildrade barnens vardag två år efter att de 

kommit till Sverige. Vi valde att inte använda oss av den andra delen då vi endast fokuserar 

på det första mötet och den allra första anknytningen.  

Bearbetning av material 

Vi har lusläst adoptivföräldrarnas berättelser och letat efter stycken som beskriver första 

mötet och känslor som är förknippade med det. Detta gjorde vi för att kunna urskilja vilka 

känslor man direkt kan koppla till osäkerheten över att inte vara på hemmaplan, för att på så 

sätt kunna se hur miljön påverkat det första mötet. Från början hade vi tänkt göra intervjuer 

men när vi började läsa berättelser kändes det överflödigt då det finns så mycket 

dokumenterat. Vi valde ut berättelser som vi tyckte var representativa för vår empiri. För att 

få en röd tråd i arbetet sorterade vi in dem under samma teman som i teoridelen. Vi funderade 

mycket på under vilket tema berättelserna skulle in då de berör flera områden men vi fick 

fokusera på kärnan i citatet. 

 

I UR:s dokumentär kunde vi se hur första mötet med barnet gick till. När vi studerade 

dokumentären såg vi den först var för sig. Sedan satte vi oss en dag och såg den tillsammans. 

Då spolade vi fram och tillbaka för att studera hur den sociala födelsen kan gå till. Vi tror inte 

att det praktiska kring första mötet förändras om det är ett par eller en ensamstående (som det 
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var i filmen) som adopterar. Däremot valde vi att inte studera hur anknytningen gick till då vi 

tror att den ser annorlunda ut om det är en eller två föräldrar. Vi har valt att inte göra en sådan 

jämförelse i vårt arbete.  

 

I analysdelen har vi besvarat våra frågeställningar genom att koppla samman teori med 

empiri. Våra egna tankar och slutsatser sparade vi till diskussionsdelen. Där har vi tagit upp 

frågor som väckts under arbetets gång. 

 

Vi har inte delat upp arbetet mellan oss utan har skrivit hela arbetet tillsammans. Det anser vi 

har varit en styrka då vi har diskuterat och vänt och vridit på allting. En annan styrka med att 

vara två är att man ser olika saker i samma berättelse och det har gett oss nya infallsvinklar. 

Etiska överväganden 

Då vi har använt oss av redan publicerade berättelser har vi inte behövt anonymisera 

berättelserna eller fråga föräldrarna om lov att använda deras berättelser. Vi har valt att inte 

använda namn på personerna i berättelserna annat än i citaten för att det inte ska bli för 

personligt. Vi har varit noga med när vi citerat att inte ta meningar ur sitt sammanhang då vi 

inte vill att författarna ska bli felciterade. 

Validitet 

Vi upptäckte snart att det finns mer dokumenterat om adoptivbarns anknytningsprocess än 

adoptivföräldrars anknytning. Lindblad (2004) tror att det kan bero på att det mesta inom 

adoptionsforskningen har gjorts av adoptivföräldrarna själva och de kanske är mindre 

benägna att se sin egen grupps insats och svagheter. Vi inser att det är ett dilemma, att 

adoptivföräldrarna kanske inte är så kritiska i sin forskning men samtidigt så bär de på en 

unik kunskap byggd på egna erfarenheter som är väl värd att ta vara på. En svårighet med att 

läsa färdiga berättelser är att man inte vet vad berättarna fått för uppgift. Skulle andra saker 

kommit fram om frågan var ställd på ett annat sätt? 
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Kapitel 4 Föräldrar berättar. 
För att få svar på våra frågeställningar har vi till största del tagit del av berättelser som 

adoptivföräldrar själva har skrivit. De olika teman som presenterades i teorin, kommer även 

här till användning men inte i samma ordning. Vi har valt att börja med miljö, för att man ska 

kunna skapa sig en ”bild” över hur annorlunda det kan se ut för blivande adoptivföräldrar, när 

de vistas i ett främmande land och ska få sitt efterlängtade barn. Därefter följer 

födelseögonblicket, där det beskrivs hur det första mötet gick till och vad de nyblivna 

adoptivföräldrarna kände i den stunden. Sedan kommer anknytningen, där föräldrarna 

berättar hur de tycker att de har knutit an till sitt adoptivbarn. Vi avslutar med temat 

föräldraskap, där vi kommer att beskriva hur adoptivföräldrar ser på sig själva som föräldrar. 

Vi benämner berättelserna med första bokstaven i rubriken och med vilket nummer i 

ordningen de står, exempelvis (M:1) som står för första berättelsen under temat miljö. 

Miljö 

En mamma berättar om hur det var, när hon och hennes man fick åka till Colombias 

huvudstad Bogota för att hämta deras lilla pojke: 

Vi har upplevt de stora klimatväxlingarna i landet och vet hur det känns att vistas 2500 

meter över havet. Vi har känt stanken av avgaser blandas med doften från frukten på 

torget och bakverken på uteserveringarna. Vi har hört varningsskotten under de sena 

kvällarna och nätterna eka från trädgårdarna utanför lyxvillorna i överklasskvarteren. Vi 

har sett gatubarn vakna på morgonen bakom en kiosk eller under en parksoffa med bara 

en tidning som ”täcke”. Och vi har sett unga mammor med spädbarn på ryggen eller på 

en trasig filt på trottoaren, när de försöker sälja totalt värdelösa kapsyler längs gatorna. 

(Elias, 2000, s. 63), (M:1). 

 

Ett par som åkte till Revda i Sibirien för att hämta deras dotter berättar att det var som att 

komma till Sverige på 20- eller 30-talet: ”Människorna var friska, glada och bruna och 

verkade må bra. Mitt på boulevarden gick en tant med ko i koppel och lät den beta. Lukten 

från den stora kopparindustrin var stickande.” (Weigl, 1997, s. 142). Barnhemmet där deras 

flicka befann sig var ett nyrenoverat 1700-talshus och föräldrarna beskriver det som ”ett fint 

daghem på 40- eller 50-talet i Sverige. Det var fint, men maten var nog näringsfattig, det var 

mycket gröt.” (Weigl, 1997, s. 142), (M:2). 
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En annan adoptivfamilj som var i Moskva och hämtade sin dotter berättar att sjukhuset 

bestod av stora röda och blå skamfilade hus:  

Vi kom in en bakväg, vatten rann längs väggarna, där var iskallt. Vad väntar oss nu, 

tänkte jag, ett fruktansvärt förfall? Men därinne möttes vi av liv och rörelse och barn som 

skrattade och paranta damer med illrött hår och guldtänder och hattar… Miljön kändes 

40-talsmässig.  (Weigl, 1997, s. 145), (M:3). 

 

Ett par som hämtade sin son i norra Rumänien berättade om sin resväg till fosterfamiljen där 

sonen hade bott i ett halvår:  

Vi åkte ett skumpigt tåg en hel natt utan att sova en blund. Sedan vidare med bil och buss 

till den lilla byn där han bodde. Huset bestod i stort sett av ett rum. Där var vi allihop; 

familjen på fyra personer plus Hugo, jag och min man, chaufför och tolk. (Brenckert, 

2002, s. 19).  

De nyblivna adoptivföräldrarna tyckte att det var bra att träffa familjen som sonen hade bott 

hos, fast helst ville de vara tillsammans med pojken i lugn och ro. (a.a.), (M:4). 

 

Att resa till ett främmande land kan innebära att man hamnar i situationer man aldrig kunnat 

föreställa sig. En pappa beskriver sin upplevelse så här:  

Det var sådana känslostormar. Bara upplevelsen av Ecuador var omtumlande: ett land på 

gränsen till inbördeskrig, som skulle ha presidentval snart, där båda 

presidentkandidaterna var emot internationella adoptioner – vi visste att vi måste få 

ungen ur landet innan allting brakade lös. Våra känslor pendlade hela tiden, ena stunden 

var det ren panik över vad vi gett oss in i, i nästa stund återkom lugnet: det här grejar vi, 

vi har fått en fin liten tjej, det ordnar sig bara vi får hem henne. (Weigl, 1997, s. 147), 

(M:5).  

 

En nybliven mamma beskriver hur annorlunda det kan vara att bli förälder någon annan stans 

än i Sverige:  

Det är speciellt att bli förälder långt från Sverige med förlossningsavdelningar, läkare 

och annan vårdpersonal. Att inte ha någon att vända sig till när man plötsligt sitter där 

med sitt efterlängtade lilla barn i famnen. Plötsligt blir man medveten om att man inte 

vet hur eller vad man ska göra med sin bebis. (Brenckert, 2002, s. 14), (M:6). 
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Födelseögonblicket 

Det sociala födelseögonblicket är en av de största händelserna under adoptionsprocessen. Det 

är då adoptivföräldrarna äntligen får träffa sitt barn för första gången. Det första mötet kan se 

ut på olika sätt för adoptivföräldrarna. UR sände under våren 2005 en dokumentärserie i två 

delar om ensamstående kvinnor som adopterat från Kina. Det första avsnittet visade tydligt 

dessa skillnader vid första mötet. Den ena kvinnan fick ta emot sitt barn i korridoren på 

hotellet tillsammans med flera andra blivande föräldrar. Sedan kom de ansvariga in på 

kvinnans hotellrum så att hon fick chans att ställa frågor om barnet och dess bakgrund. En 

annan kvinna fick vänta på sitt hotellrum tills de knackade på, lämnade över barnet och gick. 

Inom en halvminut var det hela över. (Honkanen, 2001), (F:1). 

 

De flesta föräldrarna upplever det sociala födelseögonblicket som den bästa händelsen i sitt 

liv. Att äntligen få hålla och krama barnet som de så länge väntat på och längtat efter är för 

många en obeskrivlig känsla. En mamma berättar att när hon och hennes man till slut fick 

deras son så tittade han på sin nya pappa och log. Hon beskriver det som ”…det största 

ögonblicket i mitt liv. Jag grät och skrattade om vartannat. Det var fantastiskt.” (Brenckert, 

2002, s. 12). Samtidigt kunde de nyblivna föräldrarna även uppleva förvirring, de kunde inte 

tänka klart i den stunden menar mamman (a.a.), (F:2). 

 

Så här beskriver en mamma sitt första möte med sitt barn: 

Vi kom in i föreståndarinnans kontor, skrev på ett antal dokument och fick sedan vänta 

på att föreståndarinnan skulle gå upp på andra våningen och hämta vårt barn. Denna 

upplevelse är svår att formulera i ord. Tänk dig att du hör steg i ett ekande trapphus, ser 

en dörr öppnas och en kvinna bära på ditt barn och lägga det i dina armar. (Elias, 2000, s. 

61-62), (F:3). 

 

Ett blivande föräldrapar fick uppleva sitt första möte med sitt barn på ett sjukhus. Mamman 

berättar att sköterskorna:  

…pekade på skötbordet – och jag kände inte igen barnet där. Men de lämnade 

skötbordet, vi såg oss om, och förstod att det är hon. Jag tog första kontakten. (…) Jag 

fick lite skuldkänslor över att jag inte känt igen henne, men på bilderna såg hon stöddig 

ut, och här satt denna lilla, lilla speta. Jag tog tag i hennes fötter och var orolig att hon 

skulle börja skrika, för nu stod alla tanterna runt om oss, det här var ju ett spektakel, ett 

välkommet avbrott i jobbet. (…) Alltsammans tog 45 minuter. Jag tänkte inte en vettig 
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tanke, jag var drabbad av stunden, men mitt upp i alltihop kunde jag känna den första 

lyckan; Hon är min. Min lilla flicka. (Weigl, 1997, s. 145-146), (F:4). 

 

Ett par fick åka till förlossningskliniken i Hanoi för att hämta sin son. Mamman berättar:  

Och plötsligt är han där. I min famn. Så perfekt! Så ljuvlig! (…) Det hela är fullständigt 

overkligt. En kvinna klädd i vitt har just överlämnat ett barn till mig. Och inte vilket barn 

som helst; detta barn är ett underverk. Tårarna fortsätter att rinna och detta är större än 

allt annat i världen. (…) Så överraskas jag av ett stort lugn. Allt det hysteriskt 

uppskruvade ångar bort i hettan. Det är juli och över 40 grader varmt. Rummet har 

varken fläkt eller luftkonditionering. Mitt barn har somnat mot mitt bröst. (Brenckert, 

2002, s. 6), (F:5). 

 

En pappa beskriver sitt första möte med dottern så här: 

Vi står och pratar i korridoren och det är samma känsla av pågående historieskrivning 

som en första dag i skolan. De går raskt, nio kvinnliga sköterskor, en efter en. De 

skyndar från trapphuset och in i det lilla mottagningsrummet i korridorens kortända och 

jag känner hur jag börjar gråta och flyr in på rummet medan tårarna fyller ögonen och 

börjar rinna nerför kinderna. Lotta rusar efter och skrattar på ett sätt som nästan är gråt 

och vi tar varandras händer och ser varandra i ögonen utan att kunna koncentrera oss och 

reser oss på nytt och smyger fram till korridoren och tittar ner mot kortändan varifrån 

barnens skrik och joller hörs. (…) Lotta går före mig. Hennes steg är snabba. När det 

återstår fem meter till det lilla rummet vänder hon sig om. Där är hon, säger Lotta 

upphetsat och ler – nästan skrattar – med hela ansiktet. (Lidbeck, 1997, s. 103 – 104), 

(F:6). 

 

Ett annat föräldrapar fick träffa sin blivande dotter på ett barnhem samma dag de landade i 

Bangkok. Mamman gick själv in i rummet som hade 30 sängar och satte sig på huk framför 

sängen. ”Jag ville ta det lite försiktigt men sköterskan lyfte upp henne och gav henne till mig. 

Tooja gallskrek. Alla i rummet glodde. Jag kände mig väldigt utsatt och uttittad.” (Brenckert, 

2002, s. 10). Då gick mamman ut ur rummet och tog med sig flickan som lutade sitt huvud 

mot sin nya mammas axel. (a.a.), (F:7). 

 

Några beskriver situationen som overklig. En mamma berättar att: 

Man står där på andra sidan jordklotet och någon lägger ett barn i ens famn och säger: 

”Här är ditt barn”. Men vadå? Henne känner inte jag, ska jag ta hand om henne hela 
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livet? Det var så jag upplevde det. Björn, min man, kände däremot direkt att det här är 

vårt barn. (Brenckert, 2002, s. 43), (F:8). 

 

Julias föräldrar beskriver i inledningsberättelsen hur det var att träffa henne första gången. 

När de fick reda på att de skulle få barnet inom en timma efter att ha landat beskriver de 

känslan som en ”otrolig nervpress” (Brenckert, 2002, s. 29). Själva överlämnandet tog bara 

10 minuter. Mammans första tanke var: ” ’Det är inte hon.’ Hon var alldeles för tunn. På 

bilderna vi fått var hon rund.” (a.a., s. 29). Hon fortsätter att beskriva: 

Trots att vi väntat och längtat så länge kändes det ändå väldigt plötsligt när vi fick Julia. 

Jag tror att det är av självbevarelsedrift som man håller tillbaka känslorna tills man får 

barnet. Till sist står man där med knytet man inte vet någonting om i sin famn. Och ens 

känslor far runt som pingpongbollar. Först då inser man att detta är så oändligt mycket 

större än man kunnat föreställa sig. Och annorlunda. Det går inte att tänka sig in i hur det 

är innan. Man är i ett okänt land långt hemifrån i händerna på myndigheter. Kaotiskt. 

(a.a., s. 29-30), (F:9). 

 

Första mötet blir ibland inte som man har tänkt sig. Barnet skriker, vill inte bli buren av de 

nya föräldrarna eller så får man kanske ett annat barn än det som var planerat från början. Det 

senare hände för ett föräldrapar, pappan beskriver händelsen så här:  

Vi satt där tillsammans med fyra andra par och skulle precis få våra barn. Då kommer 

några representanter för barnhemmet in och förklarar för mig och min fru Gunnel att vi 

inte kommer att få det barn som var planerat för oss. Jag tror det är därför jag inte minns 

ögonblicket, det första mötet med Sara. Det var ju bara att hänga med på något sätt. Vi 

var så oerhört pressade och stressade. Jag vet inte hur vi fick henne, om de bar in henne 

till oss eller om vi fick gå in i rummet där hon låg och lyfte upp henne. Men hon gick 

rakt in i hjärtat på mig. Direkt. (Brenckert, 2002, s. 9), (F:10). 

 

En mamma berättar att deras första möte med sonen inte var så lätt:  

Vi trodde att han fortfarande skulle vara på barnhemmet där han fanns när vi fick 

barnbeskedet. Men han hade flyttats till en fosterfamilj i norra Rumänien. (…) Familjen 

hade fäst sig väldigt vid Hugo. Jag blev faktiskt lite svartsjuk, tyckte att där hade han 

haft en familj före oss, det borde ju varit vi. (Brenckert, 2002, s. 19), (F:11). 

 

En mamma beskriver hur det gick till när de hämtade sitt andra barn i Seoul, Korea:  
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När vi suttit en stund, lyfte hon upp honom och satte honom i min famn. Men – ve och 

fasa – han började stortjuta och sträckte sig desperat mot fostermamman. Visst var jag 

medveten om att det är en helt annan sak att ta emot ett barn på nio månader, än det var 

när vi tog emot Philip, bara tre månader gammal. Men jag hade aldrig kunnat föreställa 

mig den känsla av fullständigt misslyckande som plötsligt sköljde över mig! (Elias, 

2000, s. 106), (F:12). 

Anknytning 

En del adoptivföräldrar beskriver att de redan när de fick kortet på barnet knöt an till barnet.  

En mamma berättar så här om när hon första gången såg fotografier på sin son:  

Oj, va´ söt han var! Det var när jag fick dessa bilder i handen som jag på riktigt knöt an 

till mitt barn och tydligt kände: ”Han är vår son, jag är hans mamma”. Fotona fick också 

en annan funktion. Jag kan tydligt minnas hur jag alltid, när jag såg på dem, tänkte: 

”Hoppas att personalen hör när han gråter och tar upp honom…” och ”måtte han inte 

behöva ligga länge med blöt blöja, utan att de byter på honom..”? Jag hade, utan att ha 

sett mitt barn eller hållit honom i mina armar, redan en stark och djup föräldrakärlek med 

djup omsorg till det barn som jag bara ”kände” via några foton. (Elias, 2000, s. 59), 

(A:1). 

 

En pappa beskriver det så här: 

När jag såg kortet på Emilia första gången fick jag känslor direkt. Hon var verkligen 

efterlängtad. Det var ändå svårt i början att förstå att hon verkligen är min dotter. Att jag 

inte är barnvakt. Att hon äntligen kommit för att leva med oss. Nu känns det naturligt. Vi 

har varit hemma i drygt ett halvår. Jag tänker inte på att hon är adopterad längre. Nu är 

hon min dotter. (Brenckert, 2002, s. 18), (A:2). 

 

Här följer ytterligare ett exempel där man kan se att pappan redan när han fick kortet knöt an 

till sitt barn. Efter att de fått fotografier och uppgifter om barnet, så får de veta att flickan 

kanske är döv på ena örat.  Detta gör att processen drar ut på tiden men om de stressar på kan 

de ansvariga i Kina slå bakut och istället erbjuda ett nytt barn. Pappan reagerar så här: 

”Aldrig. Något annat barn blir det inte tal om. Inte ´istället för´. Möjligen ytterligare ett barn. 

Men Linnéa ska med hem.” (Lidbeck, 1997, s. 77), (A:3). 

 

En del adoptivföräldrar menar att de knöt an när de fick träffa barnet för första gången. En 

pappa beskriver det så här:  
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Känslan över att vara pappa infann sig absolut på en gång. Den här fantastiska 

människan hade vi ansvaret för och skulle ta hand om. Jag kände en omedelbar kärlek till 

Sara. Men innebörden av att vara pappa var något som växte fram. Jag var oerhört stolt, 

hon var det vackraste barnet av alla. (…) Jag hade inte tid och intresse för de andra 

bebisarna. Det var bara Sara som existerade för mig. (Brenckert, 2002, s. 9-10), (A:4). 

 

En annan pappa skriver så här: ”Kärleken fanns där på en gång. Jag tyckte nog att jag kunde 

känna mig som pappa genast.” (Weigl, 1997, s. 150). Han poängterar att trots att man har gått 

på kurser och tänkt på och pratat om föräldraskapet så är man inte förberedd när det väl 

gäller. (a.a.), (A:5). 

 

En del adoptivföräldrar säger att de inte upplevde någon anknytning förrän efter en tid, när de 

hunnit lära känna barnet. Adoptivpappan i föregående exempel skriver om deras andra 

adoption och menar att han även då knöt an med en gång. För hans fru tog det någon vecka 

innan hon kunde känna att det var deras barn: ”Så är det väl ibland även för biologiska 

föräldrar. Man har en förväntan om att älska sitt barn genast, men ibland kan det ta lite tid.” 

(Weigl, 1997, s. 151), (A:6). 

 

Mamman i inledningsberättelsen beskriver anknytningen så här: 

Jag var inte beredd på att anknytningen skulle ta så lång tid. Julia knöt an fortare till mig 

än jag till henne. Jag hann inte med i mina känslor. (…) Den där riktiga mammakänslan 

har kommit successivt. Den går inte att forcera, det är bara att ge den tid. (…) Nu är jag 

hennes mamma. Jag känner den där riktiga lyckokänslan när jag hör och ser henne. (…) 

Man kan inte ta för givet att anknytningen ska fungera och man får ingenting gratis. Det 

gäller att vara lyhörd, lyssna, se behoven, inte driva på. (Brenckert, 2002, s. 30 -31), 

(A:7). 

 

En mamma beskriver sin frustration över att bindningen inte kom på en gång. Hon blev rädd 

när tiden gick. Hon tyckte om sitt barn men kände inga moderskänslor. Efter tre månader 

började hon att drömma mardrömmar om hemska saker som hände barnet: ”Så kom den, 

samhörigheten jag drömt om.” (Weigl, 1997, s. 144), (A:8). 

 

Några föräldrar beskriver att barnet till en början eller under vissa perioder primärt valde en 

förälder som anknytningsperson: ”Under de tre första dagarna lämnade hon inte min man 

Jörgens famn.” (Brenckert, 2002, s. 10), (A:9). 
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”Barnhemsföreståndaren gav Julia till mig. Sedan var hon som ett klistermärke på mig de 

första månaderna. Det var jobbigt. Jag tror inte att hon klarade att ta till sig två personer 

samtidigt.” (Brenckert, 2002, s. 30), (A:10). 

 

”Det har hela tiden gått lika bra med mig, även när Anna var hemma. Nu när jag är hemma 

tyr hon sig mer till mig. Min fru blir arg ibland när Emilia bara vill vara hos mig. Svartsjuk, 

tror jag.” (Brenckert, 2002, s. 18), (A:11). 

 

En del par har både adopterade och biologiska barn. Här är ett sådant exempel där en kvinna 

upptäckte ett par dagar innan de skulle åka och hämta sitt barn att hon var gravid. De åkte 

som planerat och hämtade sin son och så här beskriver hon sin anknytning: 

Visst var det roligt att få ha mage, och att föda och amma. Men det var roligt för mig. Att 

veta att min kvinnokropp fungerar. Men känslan att se Minna första gången var 

densamma som att se Leo. Det var ingen skillnad. Jag fylldes av samma känsla av 

självklarhet, att hon var hon och henne vill jag ta hand om. Men även om hon legat i min 

mage visste jag lika lite om vem hon var. Det tar alltid ett tag att lära känna ett barn, att 

känna det här starka: dig älskar jag. Så var det med båda mina barn. (Weigl, 1997, s. 

119), (A:12). 

Föräldraskap 

En pappa beskriver hur han upplever sitt föräldraskap: 

Jag tror att det tar längre tid för adoptivpappor att verkligen känna sig som riktiga pappor 

än det gör för pappor till biologiska barn. Jag försöker vara en riktig pappa, men när 

förnuftet tar över tänker jag att det är jag ju inte. Jag är inte hennes biologiska pappa. Den 

biten har inte andra pappor. Det är en spärr som man måste komma över. (Brenckert, 

2002, s. 107), (FS:1). 

 

En mamma beskriver hur det är att bli mamma till ett barn som inte är helt nyfött: 

Man skulle nästan vilja ha en stämpel i pannan ”Jag har endast varit förälder i en månad 

fast mitt barn är fem månader” eller ”Inte nyfödd men nyfådd”. På Öppna förskolan 

kändes det som om alla mammor med jämngamla barn var så mycket mer erfarna än jag. 

Och det var de ju också. (Brenckert, 2002, s. 136), (FS:2). 
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Kapitel 5 Analys.  
Hur påverkades första mötet med barnet av omständigheterna i en främmande miljö? 

Bowlby (1994) anser att det krävs en avslappnad atmosfär och gott om tid för att föräldrarna 

skall kunna bemöta sitt barn på ett bra sätt. En del adoptivföräldrar beskriver i berättelserna 

en miljö som är långt ifrån avslappnad. Berättelsen om situationen i Ecuador är ett exempel 

på en situation då atmosfären inte var avslappnad och hur det påverkade första mötet med 

barnet. Oroligheterna i landet gjorde att föräldrarna inte helt kunde koncentrera sig och glädja 

sig åt barnet.  De oroade sig för hur de skulle ta sig ut ur landet innan det blev inbördeskrig 

(M:5). Även andra adoptivföräldrar ger uttryck för att miljön påverkade deras känslomässiga 

tillstånd. En mamma uttrycker till exempel saknaden över att inte ha någon att vända sig till, 

vilket det annars finns under en biologisk födelse, då man har vårdpersonal omkring sig 

(M:6). Julias mamma från inledningsberättelsen uttrycker känslan av kaos då man befinner 

sig i ett land långt hemifrån i händerna på en myndighet man inte vet så mycket om (F:9). I 

berättelserna finns beskrivande skildringar av miljön – någon berättar att de hört 

varningsskott under natten och känt lukten av avgaser blandas med bakverken (M:1), medan 

några beskriver att det var som att komma till Sverige på tidigt 1900-tal (M:2), (M:3). 

 

När den sociala födelsen till slut ägde rum, skedde det i olika omgivningar. Några 

adoptivföräldrar fick ta emot sitt barn på hotellet (F:1), medan andra fick åka till barnhemmet 

(M:2), (F:3), (F:7), (F:10), fosterfamiljen (M:4), (F:11), (F:12), eller sjukhuset (M:3), (F:4), 

(F:5). Creutzer (2002) menar att hur det första mötet än ser ut är det en händelse som blir 

betydelsefull i de nyblivna adoptivföräldrarnas liv. Hon poängterar att föräldrarna under 

denna stund kanske inte kan tänka klart. Det är då viktigt att adoptivföräldrarna är väl 

förberedda inför resan. Mamman från inledningsberättelsen beskriver händelsen som 

”oändligt mycket större än man kunnat föreställa sig.” Hon berättar att fast hon trodde att hon 

var förberedd inför mötet så kändes det ändå väldigt plötsligt att få Julia. Hon beskriver att 

”känslorna far runt som pingpongbollar.” (F:9). En pappa beskriver känslorna som första 

dagen i skolan (F:6) medan en mamma menar att hon var så drabbad av stunden att hon inte 

kunde tänka klart men ändå kände hon den fösta lyckan (F:4).   

 

Andra föräldrar uttrycker att det var ett mycket stort ögonblick i deras liv (F:2), en 

upplevelse som är ”svår att formulera i ord.” (F:3). Stern (1998) som pratar om ett biologiskt 

födelseögonblick beskriver att även dessa mammor upplever deras förlossning så stark att de 
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inte heller kan beskriva den med ord. Det är en situation som blir kvar i minnet oavsett om 

det var en positiv eller negativ erfarenhet. Det kan man även se hos adoptivföräldrar som 

upplevde ett mindre bra födelseögonblick. Ett par fick till exempel ett annat barn än vad som 

var tänkt från början (F:10). Det skapade minnesluckor i själva mötet och de beskriver att de 

kände sig både stressade och pressade. Trots detta gick flickan in i hjärta direkt, berättar 

pappan. En mamma kände sig däremot ”väldigt utsatt och uttittad” när hon fick ta emot sitt 

barn som gallskrek och alla runtomkring glodde på henne (F:7). En annan mamma beskriver 

sin känsla av misslyckande då hennes barn började storgråta när hon fick hålla i honom för 

första gången (F:12). 

 

Hur upplever adoptivföräldrar att de knutit an till sitt eller sina adoptivbarn? 

Stern (1998) menar att barnets första skrik efter förlossningen och att mamman får känna dess 

hud mot sin mage, är händelser som bekräftar moderskapet. När adoptivföräldrarna får träffa 

sitt barn för första gången, är han eller hon oftast några månader gammal, kanske till och med 

några år. De har med andra ord oftast inte fått se sitt barn nyfött, men många adoptivföräldrar 

uttrycker ändå att det kändes som deras barn när de äntligen fick se honom eller henne. En 

pappa beskriver det så här: ”Jag hade inte tid och intresse för de andra bebisarna. Det var bara 

Sara som existerade för mig.” (A:4). 

 

I en annan berättelse kan vi läsa om hur en pappa reagerar, när det finns risk för att de kanske 

får ett annat barn istället för den flicka de fått besked om: ”Aldrig. Något annat barn blir det 

inte tal om. Inte ’istället för’. Möjligen ytterligare ett barn. Men Linnéa ska med hem.” (A:3). 

 

Stern (1998) jämför adoptionsprocessen med en graviditet där blivande föräldrar i båda fallen 

går och fantiserar om sitt kommande barn och han menar att kvinnorna i båda situationerna 

kan utveckla moderkänslor. I berättelserna finns exempel på detta då några föräldrar uttrycker 

att de knöt an redan när de fick kortet på barnet i handen. En mamma säger att hon redan då 

kände en stark och djup föräldrakärlek till barnet (A:1). En pappa beskriver att han fick 

känslor direkt när han såg kortet (A:2). 

 

Kats (1992) beskriver att det kan ta tid att knyta an till sitt adoptivbarn. Det har även några 

adoptivföräldrar bekräftat i sina berättelser. En mamma beskriver sin besvikelse över att inte 

moderskänslorna kom på en gång (A:8). En annan mamma berättar att hon inte var beredd på 

att anknytningen skulle ta så lång tid. Barnet knöt an fortare till henne än vad hon gjorde till 
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barnet (A:7). En pappa beskriver att han knöt an till barnet med en gång, men att det tog 

längre tid för hans fru (A:6). 

 

Vissa adoptivföräldrar har i sina berättelser uttryckt att de inte känt igen barnet första gången 

de såg honom eller henne (F:4), (F:9). Att som adoptivförälder komma och hämta sitt barn 

innebär att få träffa ett barn som du inte alls känner, annat än genom den information du fått 

om barnet. Stern (1998) konstaterar att även en biologisk mamma kan uppfatta sitt nyfödda 

barn som en främling. Han poängterar att även om man inte har genomgått en biologisk 

förlossning (och syftar då på adoptivföräldrar), så kan man ändå uppleva sig själv som 

förälder. Detta får vi bekräftat i berättelserna där adoptivföräldrar beskriver när de började 

känna sig som mamma respektive pappa (A:1) – (A:8). 

 

Bowlby (1998) tar upp att det är viktigt att ha en beredskap att svara på barnets signaler, för 

att kunna skapa en stark anknytning mellan barnet och föräldrarna. Detta poängterar även en 

mamma, som säger att det gäller att vara lyhörd och lyssna samt att se behoven (A:7). 

 

Bowlby (1998) hävdar att den starka anknytningen mellan en biologisk mamma och hennes 

barn aldrig helt och hållet kan ersättas, utan att den blir svagare. Vi kan inte vetenskapligt 

bevisa att Bowlbys påstående inte stämmer, men i de berättelser vi läst får vi uppfattningen 

att adoptivföräldrar upplever sin anknytning som mycket stark. En av berättelserna handlar 

om en mamma som först adopterat ett barn och sedan fick ett biologiskt barn. Hon beskriver 

att skillnaden inte varit så stor, då hon upplevde att hon inte kände något av barnen när hon 

först såg dem. Det tog ett tag att lära känna dem båda och kunna känna att hon älskar dem 

(A:12). 

 

Bowlby (1997) pratar om en huvudanknytningsperson, den person som barnet i första hand 

knyter an till. Vi kan i några berättelser se att barnet till en början eller under vissa perioder 

väljer en förälder före den andre (A:9) – (A:11). 
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Kapitel 6 Diskussion och slutsatser. 
Miljön och kulturen ser väldigt olika ut beroende av vilket land man åker till, men det är 

troligtvis mycket som är annorlunda mot det man är van vid. När man åker till ett främmande 

land för att där träffa sitt barn för första gången, så är det inte bara den situationen som är ny 

utan även allt runtomkring. Man vistas i en främmande miljö bland människor som inte talar 

ens språk och man vet inte så mycket om hur myndigheterna fungerar. Många känslouttryck 

som adoptivföräldrarna använder i samband med det första mötet skulle säkert många 

biologiska föräldrar känna igen sig i: ”Största ögonblicket i mitt liv”, ”ren panik”, ”otrolig 

nervpress”, ”kaotiskt”, ”pressade och stressade” och så vidare. Att föda barn på ”naturlig” 

väg är en stor upplevelse och den ena förlossningen är inte den andra lik. En del barn 

kommer snabbt utan förvarning, andra låter vänta på sig i flera dagar medan mamman får 

kämpa. Vi kan alltså inte säga att upplevelsen av kaos är en konsekvens av en främmande 

miljö. Dessa känslor kan även drabba dem som föder på naturlig väg. Att befinna sig i en 

främmande miljö kan dock skapa ett annat sorts kaos än man någonsin kunnat föreställa sig. 

Vi undrar, för vidare forskning, hur man förbereder sig inför en sådan resa. 

 

Under en biologisk graviditet kan mamman innan barnet är fött känna dess sparkar. Hon vet 

däremot inte alls hur barnet ser ut eller om det är en pojke eller flicka, om barnet kommer att 

vara lik mamma eller pappa och så vidare. En blivande adoptivmamma kan inte känna barnet 

sparka innan det är ”fött”. Hon har däremot fått en bild på barnet, vet hur det ser ut, om det är 

en pojke eller flicka, hur gammalt barnet är etcetera. De båda mammorna har fått ta del av 

olika delar av barnet innan det är fött. För en adoptivmamma känns nog barnet långt borta då 

det är långt borta rent geografiskt. Vi undrar hur det känns för den biologiska mamman. Går 

det att förstå att det som sparkar i magen är samma bebis som jag snart får hålla i min famn?  

 

Bild eller sparkar? Lättare eller svårare att knyta an? Kats (1992) skriver att det inte är bättre 

eller sämre med ett adoptivbarn än ett biologiskt barn. Det är annorlunda. Det är inte sämre 

att ha en pojke än en flicka. Det är annorlunda. Är det bättre eller sämre att få en bild på 

barnet än att känna sparkar? Eller är det bara annorlunda? 

 

Många adoptivföräldrar har skrivit om hur de tycker att anknytningen har fungerat. Vi tror att 

adoptivföräldrar tänker på anknytning på ett mer medvetet sätt än biologiska föräldrar. 

Kanske är det för att adoptivbarn redan haft en första anknytning. De har i alla fall haft en 
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första separation och dessutom är adoptivbarn äldre än biologiska barn när man får dem. Det 

kanske gör att adoptivföräldrar oroar sig mer för anknytningen då de inte är de första nära 

människorna i barnets liv. En annan möjlig orsak är att adoptivföräldrar blir föräldrar på ett 

mer medvetet sätt, det är välplanerat. De kanske ser på adoption som barns rätt att få föräldrar 

och att de ska ta till sig barnet som om det vore deras eget. Biologiska föräldrar kanske i 

större utsträckning sätter föräldrars rätt till barn, sin egen rätt till barn, i fokus. Det kanske gör 

att de inte funderar så mycket över anknytningen utan att de ser den mer som en självklarhet. 

Om det är så undrar vi om det kan påverka anknytningen. Fungerar den bättre då föräldrar är 

medvetna om vad anknytning innebär eller faller den bäst naturligt? 
 

Kats (1992) poängterar att anknytningen för adoptivföräldrarna kan ta tid, särskilt om det är 

ett äldre barn. Det är viktigt att adoptivföräldrar är medvetna om att anknytningen kan ta tid. 

Det är inte en självklarhet att allt fungerar på en gång. Utifrån berättelser vi har läst har vi 

dragit slutsatsen att anknytningen kan ta olika lång tid. En del adoptivföräldrar knyter an till 

sitt barn redan när de får kortet i handen. För andra kan det ta längre tid. Mycket längre tid än 

väntat. Det upplevs som jobbigt då man inte är förberedd på det. 

 

Bowlby (1998) tar upp anknytningsprocessens olika faser utifrån barnperspektivet, något som 

vi inte kunnat hitta i adoptivföräldrarnas beskrivning av sin anknytning. Vi fokuserar som 

sagt på föräldrarnas upplevelser av anknytningen till deras adoptivbarn, men samtidigt är det 

svårt att undvika att ta med barns anknytning eftersom det är en ömsesidig process. Därför är 

det viktigt att ha dessa faser i bakhuvudet. Vi tror att dessa faser även finns i ett 

adoptivförhållande men att de kan se lite annorlunda ut då adoptivbarnen har varit med om en 

eller flera större separationer. De har redan haft en första anknytning och hoppar nog över 

den första fasen i Bowlbys teori. En del adoptivbarn har nog svårt att knyta an till en eller två 

personer då de är vana vid att ha fler personal som sköter dem. Då måste det vara viktigt att 

föräldrarna kan skapa en trygg bas så barnet kan känna sig trygg med dem.  

 

Ett vanligt uttryck som vi har reflekterat kring under arbetets gång är ”blod är tjockare än 

vatten”. Vi tror att det är vad Bowlby (1997) menar när han säger att anknytningen aldrig kan 

bli så stark som den är till den biologiska mamman. Han påstår att den aldrig går att ersätta. 

Efter att ha läst många berättelser som adoptivföräldrar har skrivit men även om fall där 

föräldrar har både biologiska och adopterade barn, så har vi svårt att tro att Bowlby kan ha 

rätt. Vi har dock utgått ifrån föräldrarnas perspektiv, hur barnen ser på anknytningen vet vi 
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inte. Det vore intressant om någon gjorde en undersökning om det. Är blod verkligen tjockare 

än vatten? 

 

I ett par berättelser kan vi läsa ordet svartsjuka. Det nämns i sammanhang då barnet väljer 

pappan före mamman och då ett barn bott i fosterfamilj tills adoptivföräldrarna hämtade det. 

Vi tycker att svartsjukan i sig tyder på anknytning. Någon jag inte har knutit an till, blir jag 

heller inte svartsjuk på. Om ett främmande barn på stan klamrar sig fast vid någon annans 

hals blir jag inte svartsjuk. Men om mitt barn skulle göra det skulle det kanske hugga till i 

hjärtat. 

 

Vi funderar över hur representativ den grupp är som vi forskat på. Lindblad (2004) 

poängterar att forskningen skulle kunna vara färgad, då adoptivföräldrar själva forskat kring 

adoption och de kanske inte är så benägna att se sin egen grupps insatser och svagheter. 

Adoptivföräldrarna i våra berättelser är alla eniga om att de inte ångrar sitt beslut att adoptera 

trots att det varit jobbigt under vägen. Det kanske finns adoptivföräldrar som ångrat sig men 

de publicerar troligtvis inte sina berättelser. 

 

Adoptivföräldrar har redan gjort sitt val. De har övervägt (under lång tid) att de skulle kunna 

älska ett adopterat barn som om det vore deras eget. Det går ändå aldrig komma ifrån att 

adoption är ett andrahandsval, par som kan få biologiska barn väljer sällan att adoptera 

istället. När ett par får veta att de inte kan få biologiska barn kan det nog ta ett tag för dem att 

förlika sig med tanken på adoption. Vi menar inte att vi tror att adoption är ett sämre 

alternativ, de som har adopterat tycker uppenbarligen inte så.  

 

I de berättelser vi läst har föräldrarna varit fåordiga vad gäller deras syn på sitt föräldraskap. 

Vi undrar varför det är så. Känner sig adoptivföräldrar underlägsna så att de inte vågar prata 

om det eller känns det så naturligt så att det därför inte nämns. Det skulle vara intressant att 

veta. Vi undrar även hur mycket ens egen tidiga anknytning påverkar när man skapar sitt 

föräldramönster. Det leder oss vidare till nästa fråga: Hur upplever adopterade själva sitt 

föräldraskap när de får biologiska barn? 
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